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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bâzı Maddelerinin
Bu Kanuna Yeni Maddeler ilâvesine dair Kanun
(Resmî

Tadiline ve

Gazete ile ilâm : 27. V. 1955 - Sayı: 9013)

No.
6571

Kabul tarihi
18. V. 1955

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası senetler
cüzdanında
mevcut Hazine kefaletini haiz Toprak Mahsulleri Ofisi bonolarından (550) milyon
liralığı iptal edilerek, tutarı banka tarafından açılacak «Mahsuba tâbi matlubat he
sabına» alınır.
Mezkûr hesaptaki meblâğdan :
a) Bankanın provizyon hesaplarından ayrılacak (50) milyon lira;
b) 1715 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine müstenit hususi ihtiyat .akçasında
mevcut (1 051 494,15) lira;
c) Aynı kanunun 88 nci maddesinin son bendine tevfikan, 1954 yılı bilançosu
gereğince Hazineye ait temettü bakiyesini teşkil eden (1 207 517,03) lira;
d) 3133 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle müesses (6) milyon liralık hususi
ihtiyat akçasından (1,5) milyon lira;
Derhal mahsubolunur.
MADDE 2. — 1715 sayılı Kanunun :
a) 19 ncu maddesi mucibince müruruzamana uğrıyan bankmotlar tutarı ile fer
sude bankınot mübadelesinden tahassül edecek farkların tamamı;
b) 6544 sayılı Kanunla muaddel 88 nci maddesine tevfikan yapılacak tevziat
tan sonra Hazineye kalan bakiye;
Birinci maddede yazılı mahsuba tâbi matlubat hesabı tasfiye edilinceye kadar
mezkûr hesabın itfasına tahsis olunur. Gerekli mahsup muameleleri bankaca, her
hesap yılını takibeden altı ay zarfında icra edilir.
MADDE 3. — Birinci maddenin (d) fıkrasında yazılı hususi ihtiyat
dan bakiye kalan (4,5) milyon lira, hissedarların ödenmemiş yüzde 30
hisseleri bakiyesine mahsubedilir.

akçasın
sermaye

MADDE 4. — Banka Iskonto ve Kredi Encümeni ile merkez, şube ve Bankınot
Matbaası idare heyetleri reis ve azalarına, aylıklarının üçte ikisini geçmemek kaydiyle verilecek ücret, İdare Meclisi karariyle tesbit olunur.
MADDE 5. — 3133 sayılı Kanunun 2ve 3 ncü maddeleri kaldırılmıştır.
MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
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27. V. 1955

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur,
26 Mayıs 1955

Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 20 . V . 1955 ve 1/256
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 26 . V . 1955 ve 4/183
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaralan
: 6
504
7 266,365:366,368,371,377:380
[inikat ; 77 — 311 sıra sayılı matbua 77 nci inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

